OBČINA KOBARID
KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE
Trg svobode 2
5222 KOBARID
Na podlagi 19. člena Odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid (Uradni list RS,
št. 76/11, 42/14, 49/15 in 75/17), Komisija za priznanja in nagrade objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev občinskih priznanj in nagrad Občine Kobarid za leto 2019

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Kobarid podeljuje naslednja priznanja in nagrade:
Naziv častni občan se lahko podeli osebi, katere življenjsko delo in aktivnosti predstavljajo
pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, oziroma osebi, ki je
posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju občine in kraja.
Plaketo občine se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in
skupnostim za večletno delo, oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in
dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju in ugledu občine in kraja. Vsako leto se lahko podeli
največ eno plaketo.
Priznanje občine se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam in
skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih prilikah in s svojo požrtvovalnostjo
in delom povečujejo ugled občine. Priznanje se podeljuje tudi za izkazano izredno
požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih. Vsako leto se lahko podeli
največ dve priznanji občine.
Denarna nagrada se podeli posameznikom, podjetjem, društvom in drugim organizacijam ter
skupnostim za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter za vidne dosežke pri razvoju občine.
Vsako leto se podeli največ do tri denarne nagrade. Višina posamezne denarne nagrade je
500 evrov neto.
2. PREDLAGATELJI
Predlagatelji za občinska priznanja in nagrade so lahko občani, politične stranke, krajevne
skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti. Posamezni predlagatelj lahko
predlaga večje število kandidatov, vendar vsakega le za eno nagrado.
3. PREDLOG ZA PODELITEV
Predlog za podelitev priznanj in nagrad mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:

-

podatke o predlagatelju in sopredlagateljih (ime in priimek / naziv družbe, naslov,
kontaktni podatki)

-

vrsto priznanja, za katero se podaja predlog (naziv častni občan, plaketa, priznanje,
denarna nagrada)

-

podatke o predlaganem kandidatu za priznanje oz. nagrado (ime in priimek, naslov,
kontaktni podatki)

-

vsebinsko utemeljitev predloga,

-

podpis predlagatelja in sopredlagateljev.

Priporočljivo je, da Predlog za podelitev nagrade Občine Kobarid, oddate na obrazcu, ki je na
voljo na spletni strani Občine Kobarid, www.kobarid.si (za občana/javni razpisi in
naročila/negospodarstvo) ali v sprejemni pisarni Občine Kobarid.
4. NAČIN IN ROK ZA PREDLOŽITEV PREDLOGOV
Rok za oddajo predlogov z obrazložitvijo je do vključno 14. 6. 2019 (v primeru oddaje po pošti
velja poštni žig).
Naslov za oddajo: Občina Kobarid, Komisija za nagrade in priznanja, Trg svobode 2, 5222
Kobarid.
Predloge z obrazložitvijo lahko pošljete priporočeno po pošti ali jo v poslovnem času oddate
osebno v tajništvu občinske uprave Občine Kobarid.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
- polni naslov pošiljatelja,
- polni naslov prejemnika,
- pripis: »NE ODPIRAJ – PREDLOG ZA OBČINSKE NAGRADE«
Predlagamo uporabo priložene ovojnice.
5. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA IN DODATNE INFORMACIJE
Javni razpis bo objavljen na spletni strani Občine Kobarid (www.kobarid.si), na oglasni deski
Občine Kobarid in na oglasnih deskah Krajevnih skupnosti Občine Kobarid.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Občini Kobarid v
času uradnih ur ali na tel.: 05 38 99 200 oziroma preko e-naslova: obcina@kobarid.si.
Komisija za priznanja in nagrade bo na podlagi prispelih predlogov pripravila predlog
nagrajencev in ga posredovala v sprejem Občinskemu svetu Občine Kobarid. Nagrade bodo
podeljene na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku v mesecu oktobru 2019.
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